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Sefer Elijah (Boek van Elia, Hebreeuwse visioen)1 
 
 

Hoofdstuk 1 
(P) Michaël profeteert aan Elia 

1. Hij legde zich te ruste en ging onder een 
braamstruik slapen. En kijk, deze engel raakte hem 
aan en zei: ‘Sta op en eet’1. Michaël, de grote vorst 
van Israël2 heeft dit geheim aan de profeet 
geopenbaard. Het onderwijs over de laatste 
dingen3 en dat wat er in de laatste dagen te 
gebeuren staat, aan het einde van de vier 
koninkrijken,4 over de zaken die tijdens de regering 
van de vierde heersende macht te gebeuren staan. 

 

2. ‘Een wind5 van de Heer tilde mij op en bracht mij 
naar het zuidelijk deel van de wereld. Daar zag ik 
een hoge plaats die vurig brandde,6 geen schepsel 
kon zich daarin begeven.  

3. Hierna tilde de wind mij op en nam mij naar het 
oostelijke deel van de wereld, daar zag ik sterren 
die voortdurend strijd met elkaar voerden. 

4. Weer tilde de wind mij op en bracht mij naar het 
westelijke deel van de wereld. Daar zag ik zielen 
die een pijnlijk oordeel te verduren hadden, ieder 
passend bij zijn daden.  

5. Daarop zij Michaël tegen mij: ‘De vastgestelde tijd 
van de laaste dagen zal tijdens de regering van een 
koning die Harmelath7 heet plaatsvinden.’ 

 

6. Sommigen zeggen dat zijn naam Talmila8 is. Rabbi 
Eleazer zegt dat hij Artaxerxes heet. Rabbi Judah 
ben Betira noemt hem Cyrus, Rabbi Simon ben 
Yohai noemt hem Khusrou.9 De Halachah10 volgt de 

 
1  I Koningen 19:15.  
2  Daniël 12:1 
3  Eschatologie genoemd 
4  Conform Daniël 7 en 8. 
5  Of ‘de of een geest’ 
6  Een berg of vulkaan? 
 מלת  har en הר mogelijk vertaald ‘zachte berg’ van הרמלת  7

melath wat iets diks en zacht betekent (wol, oorlel) 
(Jastrov)of juist (leeuwen)hoektand of kaak van  מלתעות 
Psalm 58:7 (mv), zie ook Daniël 2:42 hard en soft tegelijk. 

 betekent een proseliet en zwerver met staf en תרמילא   8
leren reistas 

9  Meer een algemeen woord voor een heerser waar caesar 
en keizer van afgeleid is. . 

10  De weg om te bewandelen, dit volgens de uitleg van de 
Torah door Rabbijnen vanaf de 4e eeuw na Christus. 

 een tankreservoir, Jastow 1943 גיגית  11
12  Daniël 11:21-23; ‘Dan staat er een waardeloos iemand op 

zijn voetstuk. En zij gaven hem de grandeur van het 
koningschap niet, maar hij kwam op een rustige wijze op 
en maakte de regering sterk door gladde praatjes. En de 
machten zullen als door een overstroming overspoeld zijn 
voor zijn verschijning en zij zullen gesloopt worden, zelfs 
ook de leider van het bondgenootschap. Nadat zij een 
bondgenootschap met hem sluiten zal hij verraad 
gepleegd hebben, want hij kwam op en werd met maar 
een klein volk machtig. Enz. strijd met het zuiden/ 
oosten t/m vers 30. 

13  Vergelijk ook Openbaringen 12:7,8; Er is ook een gevecht 
in de hemel ontstaan. Dé Michaël en zijn engelen hebben 

interpretatie van Rabbi Simon dat zijn naam 
Khushrou zal zijn. 

Hoofdstuk 2 

(P) aankondiging van de laatste tijd, de weerstrever 
(antichrist) 

1. (Michaël vervolgt) ‘Drie opeenvolgende jaren zal 
de laatste koning die over Perzië regeert tegen de 
Romeinen optrekken totdat hij twaalf maanden 
lang de overhand heeft. Vanuit het westen zullen 
drie machtige strijders opkomen die hem 
weerstaan, maar zij zullen in zijn macht 
overgeleverd worden. Dan zal de minste van deze 
koningen, de zoon van een slavin die Gigit11 heet, 
vanuit het westen het conflict met hem aangaan. 12 
Dit zullen zijn kenmerken zijn omdat Daniël hem al 
voorzien heeft. Hij zal een langgerekt gezicht 
hebben met een kale plek tussen zijn ogen. Hij zal 
erg lang zijn met hoge voetzolen en zijn dijen 
zullen dun zijn. In die tijd zal hij het trouwe volk 
aanvallen en hij zal drie provocaties uitlokken. Alle 
sterrenstelsels zullen samengebracht worden en 
zich naar één locatie verplaatsen.13 Zij zullen 
huizen plunderen en velden leegroven en de wees 
en de weduwe op de markt (bazaar) doodslaan, 
maar als ze berouw tonen, dan zullen ze clementie 
krijgen.14 

tegen de slang gevochten. Ook de slang heeft gevochten, 
met zijn engelen, en zij zijn niet sterk genoeg geweest, 
in de hemel is er niets meer van hen aangetroffen. 

14  Daniël 11:30b-35; ‘en hij (de waardeloze man) werd 
geïntimideerd en keerde terug en werd kwaad op het 
heilige verbond, dan ondernam hij actie en keerde terug 
en zal geluisterd hebben naar wie het heilig verbond 
verlaten hebben. En machthebbers vanuit hen zullen 
opgestaan zijn en zij onteerden het heiligdom dan, het 
toevluchtsoord, zij legden de aanbouw stil en plaatsten 
een afgrijselijke afgod. En een goddeloze vrouw zal met 
gladde praatjes het verbond ontheiligd hebben, maar het 
volk dat zijn God kent zal zich versterkt hebben en 
werkte door. En de leerdichten van het volk zullen velen 
inzicht verschaft hebben, ondanks dat zij in die dagen 
wankelden door het zwaard, en door het vuur, door 
gevangenschap en door beroving. Maar als zij wankelen, 
zullen zij door een beetje hulp geholpen zijn, velen 
sloten zich ook met gladde praatjes aan. En vanwege de 
leerdichten zal het wankelen louterend voor hen geweest 
zijn, en zuiverend en wit maken, totdat de tijd voorbij 
is, want de vastgestelde tijd loopt nog door.’ Vergelijk 
ook Openbaringen 13:16,17; En hij bewerkt dat iedereen, 
de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen 
en de dienaren, dat hij hen een merkteken op de 
rechterhand geeft, of op hun voorhoofden, en hierdoor 
kan niemand kopen of verkopen, behalve als hij het 
merkteken, of de naam van het beest, of de som van de 
naam ervan heeft. 
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(P) tijdsvolgorde van de laatste tijd 

2. Op de twintigste dag van Marcheshvan15 zal de 
wereld geschud worden en zullen de hemelen en 
aarde beven16 

3. Heel Israël zal op de twintigste dag van Kislev17 
staan te bidden en het naar hun hemelse Vader 
uitschreeuwen. Dan zal een zwaard afdalen en op 
de naties van de wereld neerkomen, in 
overeenstemming met wat de Schrift zegt: ‘’Het 
zwaard doodt zonder te discrimineren.’18  

4. Op de twintigste dag van Nisan19 zal de eerste 
groep ballingen uit Babel vertrekken, welgeteld 
achttienduizend mannen en vrouwen, en geen één 
van hen zal omkomen. 

5. Op de vijfentwintigste dag van Tishri20 zal de 
tweede groep ballingen uit de omgeving van de 
rivier Sa(m)batyon21 vertrekken. Dit zijn er 
welgeteld zeventienduizend, maar twintig mannen 
en vijftien vrouwen onder hen zullen gedood 
worden. 

6. Op de vijfentwintigste dag van de achtste maand 
(Matheshvan) zal de derde groep ballingen 
vertrekken. Zij zullen huilen en het uitroepen over 
hun broeders die gedood werden en het 
vijfentwintig dagen in de woestijn uitroepen 
zonder (voedsel) te smaken, in plaats daarvan 
leven ze van wat van de ‘Mond van de Heer’ 
uitgaat.22 

7. De eerste groep ballingen zal niet vertrekken 
voordat de tweede groep daar aankomt, zoals door 
de Schrift wordt bevestigd: ‘Krimp ineen en pers 
uit als een vrouw die baart, O meisje Sion, want nu 

 
15  Of Chesvan (Gregoriaans Oktober/november)  
16  Joël 3:15,16; ‘De zon en de maan werden verduisterd en 

het licht van de sterren werd tegengehouden. JHVH zal 
vanuit Sion gebruld hebben, vanuit Jeruzalem zal Hij een 
stem opgezet hebben, de hemelen en aarde beefden 
ervan! Maar JHVH is een schuilplaats voor Zijn volk en 
een versterkte vesting voor de zonen van Israël.’ 
vergelijk ook Openbaringen 6:12,13 En ik heb gezien dat 
Hij het zesde zegel geopend heeft, en kijk, er is een 
geweldige aardbeving ontstaan, de zon is zwart als een 
harig boetekleed geworden en de maan is zo rood als 
bloed geworden en zij, de sterren van de hemel zijn op 
aarde gevallen, zoals een vijgenboom de onrijpe vijgen 
door een sterke wind geschud afwerpt. 

17  2e helft November 
18  II Samuël 11:25 
19  1e helft April 
20  September/ oktober, de eerste of zevende maand 
21  Een legendarische rivier die ten oosten van Israël op 

Sabbath niet zou stromen. Mogelijk de rivier Chabor in 
het land Gozan Ii Koningen 17:6  

22  Deuteronomium 8:3 
23  Micha 4:10; Verdraag de pijn en laat geboren worden 

meisje Sion, zoals iemand geboren laat worden. Want nu 
zult u de stad uitgegaan zijn en woonde in het veld, dan 
kwam u naar Babel en daar zult u zich losgerukt hebben, 
daar zal JHVH u uit handen van uw vijanden losgekocht 
hebben. 

24  Daniël 11:44; Maar geruchten uit het oosten en noorden 
zullen hem snel verontrust hebben, en hij zal met grote 
woede vertrekken om velen uit te roeien en te 
vernietigen. 

25  Daniël 11:45; En hij zal zijn statietenten en tussen de 
zeeën in het prachtige heilige bergland opgeslagen 
hebben, en aan zijn einde komen, en dan is er geen hulp 
voor hem.  

zult u de stad verlaten en op het platteland wonen, 
en u zult in Babylon zijn aangekomen. Daar zult u 
gered worden, daar zal de Heer u uit handen van 
uw vijanden vrijgekocht hebben.23 

8. Op de twintigste Nisan zal een koning vanuit het 
westen opkomen, de wereld verwoestend en angst 
aanjagend.24 Hij zal de prachtige heilige berg 
oprukken25 en haar verbranden. De vrouw die hem 
geboren deed worden is het meest vervloekt, dit is 
de ‘hoorn’ die Daniël voorzag.26 Die dag zal er een 
van kwelling en strijd tegen Israël zijn. 

9. Demetrius, zoon van Poryphos en Anfolipos, zoon 
van Panfos zullen een tweede strijd strijden.27 

10. Zij worden vergezeld door 100.00028 ruiters, 
100.000 soldaten te voet en 100.000 soldaten in 
schepen verborgen. 

(P) De komst van de Messias 

11. De Messias zal op de twintigste van Eloel29 komen, 
Zijn naam is Yinnon.30 

12. Op diezelfde dag zal Gabriël afdalen en van het 
negende tot het tiende uur 92.000 mensen uit de 
wereld vernietigen. 

13. Op de twintigste Tebet31 zullen Mekka,32 Quirtaloz 

en alle steden die zich bij hen aangesloten hebben 

een derde strijd voeren, een ontzettend grote 

natie vanaf de grote vlakten33 tot aan Jaffa en 

Askelon.  

14. Op de twintigste van Sjevat34 zal de Messias komen, 
vernietigende engelen zullen afdalen en die hele 
menigte vernietigen, geen enkele ziel zullen ze in 
leven laten.35 

26  Daniël 7:8 ‘Ik lette speciaal op de horens en kijk! Een 
hoorn, een andere kleine kwam tussen hen in op, en drie 
van de eerdere horens zijn door haar opkomst 
ontworteld, ja kijk! Ogen als mensenogen zijn op deze 
hoorn, met een bek vol grootspraak. 

27  Deze namen komen in geen andere bron voor. 
28  Letterlijk 10 meryaden. 
29  Eerste helft september, de 6e of 12e maand. 
30  Zie Psalm 72:17, Zijn naam zal ‘zich vermeerderen’ of 

‘voortdurend’ zijn, opnieuw en voortdurend uitspruiten, 
verwijzend naar de 2e komst. 

31  December-januari, 10e maand 
32  Mekketz 
33  Mogelijk de vlakte van Jizraël. (Buttenweiser) 
34  Januari/Februari 
35  Joël 3:9-14; ‘Verkondig dit onder de samenlevingen, wijd 

u toe aan de oorlog, maak de helden wakker, zij zullen 
genaderd zijn, de soldaten zullen opgetrokken zijn. Sla 
uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeischaren tot 
speren, de zwakke zal gezegd hebben: ‘Ik ben machtig!’ 
Haast u om te komen al u samenlevingen, kom van alle 
kanten om uzelf daar te verzamelen. ‘Laat Uw 
kampioenen afdalen JHVH!’ De samenlevingen zullen 
aangespoord worden en naar het dal van Josafat (Jah 
heeft geoordeeld) opgetrokken zijn, want daar zal ik over 
alle samenlevingen uit de omtrek recht gesproken 
hebben. Stuur de sikkel erop uit want de oogst werd rijp. 
Kom, daal af, want de wijnpers was vol en de vaten liepen 
over omdat hun onrecht zo omvangrijk is. Ontelbare 
menigten in het beslissende dal! Want de dag van JHVH 
in de beslissingsvallei komt dichterbij.’ Zie ook 
Openbaringen 19:11-15 En ik heb gezien dat de hemel 
weer open is gegaan, en kijk! Een schitterend wit paard, 
met Hem Die erop zit, Trouw en Waarachtig genoemd, en 
Hij vecht en oordeelt uit rechtvaardigheid. En Zijn ogen 
zijn als bliksemend vuur, met op Zijn hoofd vele 
diademen; een geschreven Naam bezittend die niemand 



3  © 28-10-2022 Jim Sabelis 

15. Over deze tijd sprak God met Abraham: ‘Uw 

nageslacht is bestemd om tot op het laagste niveau 

gezonken te zijn, zoals de Schrift zegt: ‘Dan zult u 

vernederd zijn en zult u vanuit de aarde gesproken 

hebben.’36  

16. Maar daarna zullen zij hoger dan alle naties 
verhoogd worden, zoals de Schrift bevestigt: ‘En de 
Heer uw God zal u hoog boven alle naties van de 
aarde plaatsen.37 Daarna zullen alle heidense 
volken komen en zich samen voor elke Israëliet 
neerbuigen en het stof van hun voeten aflikken, 
zoals de Schrift zegt: ‘Koningen zullen u als uw 
leermeesters dienen, [terwijl hun prinsessen uw 
kindermeisjes zijn, zij zullen zich met het gezicht 
naar de grond voor u neerbuigen en het stof van uw 
voeten aflikken].38 

17. Op de twintigste Adar zal de Messias komen met 
dertigduizend rechtvaardigen bij zich, zoals de 
Schrift dat aangeeft: ‘Rechtvaardigen zullen als de 
doek die zijn heupen omgordt zijn.’39 

18. Als de naties van de wereld dit zien gebeuren, dan 

zal ieder op zich wegrotten, zowel zelf als de 

ruiterij, zoals de Schrift zegt: ‘En dit zal de 

bezoeking zijn waarmee de Heer alle naties zal 

slaan…etc’.40  

 
dan Hijzelf begrijpt, gekleed in een gewaad dat in bloed 
is gedompeld; en Zijn Naam wordt ‘Het Woord van God’ 
genoemd. En de legers in de hemel zijn Hem op 
schitterend witte paarden gevolgd, gekleed in fijn linnen, 
verblindend wit en schoon. En uit Zijn mond komt een 
scherpe speer naar buiten, om daarmee de 
samenlevingen neer te slaan. En Hij zal hen met een 
ijzeren staf hoeden. En Hij treedt de wijnpers met de 
hartstochtelijke wijn en de heftige woede van God Die 
over alles heerst. 

36  Jesaja 29:1-7; ‘Wee Ariël (de leeuwin van God), Ariël!’ 
De stad waar David (de geliefde) zijn kamp opsloeg. Maak 
er een einde aan dat jaar op jaar feestelijke slachtoffers 
de ronde gedaan zullen hebben. Dan bracht ik Ariël in het 
nauw, dan was er rouw en treuren vanuit mij om Ariël. 
Dan sloeg ik mijn kamp rondom u op en sloot ik u met 
wachtposten in en richtte ik bolwerken tegen u op. Dan 
werd u vernederd en zult u vanuit de aarde gesproken 
hebben, uit de as zal uw stem onderdanig geklonken 
hebben. Dan was uw stem als vanuit de aarde opgeroepen 
geesten, uit het stof zal uw stem gepiept hebben. Het 
leger van u die vervreemd raakte was dan als fijn stof, 
als kaf dat voorbijvliegt, dan overkwam dit het leger van 
de geweldenaars plotseling en onverwacht. Door JHVH 
der legerscharen zult u bezocht worden, met onweer en 
aardbevingen en geweldig lawaai, wervelwind en storm, 
met vlammend verterend vuur. Als een droom tijdens een 
nachtvisioen zal de menigte van alle samenlevingen het 
gevecht met Ariël zijn aangegaan. Iedereen bestrijdt 
haar en haar vesting, en brengt haar in het nauw. 

37  Deuteronomium 28:1 Vergelijk ook Jesaja 33:10-24 
38  Jesaja 49:23 
39  Jesaja 11:5 
40  Zacharia 14:12-15; En dit zal de plaag zijn waarmee JHVH 

precies alle volken die tegen Jeruzalem vochten 
getroffen zal hebben, terwijl zij nog op hun voeten staan 
rot hun vlees weg, hun ogen zullen in hun kassen 
weggerot zijn en ook hun tong zal in hun mond weggerot 
zijn. Dan gebeurde het op die dag dat de paniek onder 
hen voor JHVH groot is, een man greep de hand van een 
ander vast en de een sloeg de hand aan de ander. En zelfs 

19. Op dat moment zal de Heilige, gezegend is Hij, de 

naties van de wereld aangesproken hebben: ‘Wee 

u boosdoeners die aan het eind van de vier 

wereldrijken aangekomen bent! U zult allemaal uit 

die wereld verbannen worden waarin een kor41 

graan ongeveer negenhonderd kor op zal brengen 

en hetzelfde geldt voor wijn en olie. Elke boom zal 

uitgelezen producten en vruchten dragen.’  

20. Zoals de Schrift zegt: ‘En u o bergen van Israël zal 
opbrengst aan uw ranken geven, etc.42 Dan zal 
Israël die vruchten eten en zich veertig jaar lang 
verheugen.43 

Hoofdstuk 3 

(P) De laatste strijd, Gog en Magog 

1. Hierna zal de Heilige, gezegend is Hij, Gog en 
Magog met al hun vazallen op doen komen.44 Dan 
zullen alle volken van de aarde zich bij elkaar 
verzamelen en Jeruzalem omsingelen om er oorlog 
tegen te voeren. 

2. De Heilige, gezegend is Hij, zal opkomen en strijd 
met hen voeren. De Messias zal aankomen en via 
Zijn hulp zal de Heilige, gezegend is Hij, oorlog met 
hen voeren, zoals de Schrift voorzegt: ‘Dan zal de 
Heer optrekken en met die naties strijden, zoals 
Hij strijd op de dag van de oorlog voerde.45 

Juda zal strijd in Jeruzalem gevoerd hebben. En de 
rijkdom van al de omsingelende samenlevingen werd 
verzameld, goud en zilver en kleding in overvloed. Precies 
zo zal de plaag over paard en muildier, kameel en ezel en 
al het vee in de kampen gekomen zijn, hen overkomt 
dezelfde plaag.’ 

41  Ca. 450 liter 
42  Ezechiël 36:7-12 Daarom zei de Heer (Adonai) JHVH 

(Elohim) dit: ‘Ik hief mijn Hand op, natuurlijk zullen de 
samenlevingen die u omringen hun schande gedragen 
hebben. Maar u, bergen van Israël, uw takken zullen 
uitgelopen zijn en u zult uw vruchten voor mijn volk 
Israël gedragen hebben, want zij ontsproten en komen. 
Want kijk, ik ben bij u, ik keer mij naar u toe en dan werd 
u geploegd en ingezaaid. Dan liet ik de mensen op u 
toenemen, heel de familie van Israël, iedereen. De 
steden werden weer bewoond en de puinhopen zullen 
herbouwd worden. Mens en dier vermenigvuldigde ik dan 
onder u, dan werden zij vermenigvuldigd en vruchtbaar 
en liet ik u weer zoals vroeger wonen, dan maakte ik het 
beter dan in uw begin, dan wist u dat Ik JHVH ben. Dan 
bracht ik mensen naar u mee, mijn eigen volk Israël, dan 
erfden zij u en was u hun erfenis en berooft u hen niet 
langer van hun kinderen.’’ (S) 

43  Sommige overleveringen geven voor het 1000 jarig rijk 40 
of soms 400 jaar. (IV Ezra 7:28) de ד is de vierde letter in 
het Hebreeuws en verwijst naar deur en 'veelheid’, een 
nieuwe fase buiten de bestaande kaders. 

44  Ezechiël 38:14-16; ‘Profeteer daarom mensenzoon en dan 
zei u tegen Gog, dit zei de Heer (Adonai) JHVH (Elohim): 
‘Zult u op die dag, als mijn volk Israël veilig woont, het 
niet herkend hebben? Dan kwam u uit uw plaatsen in het 
uiterste noorden, samen met uw vele volken, een grote 
menigte, ieder van hen is ruiter te paard, een machtig 
leger.  Dan trok u als een wolk tegen mijn volk 
Israël op om het land te overstelpen. In de laatste dagen 
zal dat gebeurd zijn. Dan liet ik u naar mijn land komen, 
met als doel dat de samenlevingen mij kennen als ik voor 
hun ogen mij heilig betoon via u Gog.’’ (S) 

45  Zacharia 14:1-3; ‘‘Kijk, de dag van JHVH kwam, en de 
buit werd onder u verdeeld. Juist alle samenlevingen 
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3. Op die dag zullen bergen beven en heuvels 
schudden en muren en torens instorten. De Heilige, 
gezegend is Hij, zal alle vogels in de lucht 
verzamelen en de dieren in het veld om zich aan 
hun vlees tegoed te doen en hun bloed te drinken. 
Zoals de Schrift zegt: ‘De gieren zullen de zomer 
op hen doorbrengen en alle dieren op aarde zullen 
overwinteren op hen.’46 

4. Israël zal zeven jaar aan het verbranden van hun 
wapens besteden, zoals de Schrift zegt: ‘Dan zullen 
de inwoners van de steden van Israël uitgaan en de 
wapens in brand steken en verbranden.’47 En ook: 
‘Israël zal zeven maanden besteden aan het 
begraven van hen teneinde het land te reinigen.’48 

5. Dit zijn de steden die verwoesting zullen 
ondergaan; Jericho, Be’erot, Beth Hōrōn, Siserin,49 
Milkah, Arad, Shallūm, Samaria, Beth Migdōl, 
Tyrus, Beth Halsawet, Lod, Būz, Beth ‘Aynam, 

6. Hamath, Sefar, Hadashah, Antiochië, Alexandrië en 
‘Edom’. Maar wat alle steden van Israël betreft, 
vuur en vurige engelen zullen hen omringen, zoals 
de Schrift bevestigt: ‘En ik zal een muur van vuur 
die haar omringt zijn,’ dat zegt de Heer.50 

Hoofdstuk 4 

(P) De laatste dagen en de opstanding van de doden 

1. Daarna zal de laatste dag komen, haar duur zal als 
veertig dagen zijn. De bergen en heuvels zullen 
schudden en beven en de aarde zal het naar de 
slechten uitroepen, sprekend: ‘Op die en die plaats 
werd zus en zo gemoord,’ zoals de Schrift zegt: ‘De 
aarde zal haar bloedschuld openbaren…’etc.51 

2. Elia sprak: ‘Ik zag dat de doden in een rivier 
afdalen,52 dat hun stof opnieuw gevormd werd en 

 
verzamelde ik voor de strijd tegen Jeruzalem. En de stad 
werd ingenomen en de huizen geplunderd en de vrouwen 
zullen verkracht geweest zijn. De helft van de stad ging 
in ballingschap, en wat overblijft van de bevolking zal 
niet in de stad neergeslagen zijn.’ Dan vertrok JHVH en 
voerden wij oorlog tegen die samenlevingen, net als op 
Zijn oorlogsdag, op de dag van de veldslag. 

46  Jesaja 18:4-6; Want JHVH zei mij dit: ‘Ik zal gerust 
geweest zijn en ik zal het vanuit mijn woning aangezien 
hebben, de gloeiende hitte van de oplichtende bliksem 
en de wolkenmassa van dauw tijdens de hete oogst. Want 
voordat de oogst begint, als de bloesem beëindigd is en 
de zure druif in de bloemknop rijpt, dan knipte Hij wat 
waardeloos is met een snoeimes af en kapte Hij speciaal 
de takken die afweken af. Deze zullen overgegeven 
worden aan de (neerschietende) roofvogels uit de bergen 
en Behemoth (het grote landdier) op aarde. De 
roofvogels brachten er de zomer op door en elke 
Behemoth op aarde zal erop overwinterd hebben.’ 

47  Ezechiël 39:6-10; ‘Op Magog (het land van Gog) liet ik 
een vuur neerkomen, op hen die veilig op de continenten 
wonen, dan wist u dat ik JHVH ben. Ik zal mijn heilige 
Naam onder mijn volk Israël bekendgemaakt hebben, ik 
zal mijn heilige Naam niet langer belachelijk laten 
maken en dan wisten de samenlevingen dat ik JHVH de 
Heilige in Israël ben. Kijk, het kwam en werd volbracht,’ 
profeteert de Heer (Adonai) JHVH (Elohim), ‘dat is de dag 
waarover ik sprak. Dan gingen de bewoners van de steden 
van Israël naar buiten, staken de wapens in brand en 
verbrandden het grote en kleine schild, het zwaard en de 
boog met de pijlen, de knuppels en de speren, zeven jaar 
lang verbrandden zij deze met vuur. Zij zullen geen vuur 
uit het veld gebruikt hebben, geen hout uit het bos 

zoals zij eerder leefden gemaakt werd, zodat zij 
lofprijs aan God zouden geven, zoals de Schrift 
zegt: ‘Zie nu dat ik werkelijk Hem ben [en er is 
geen andere God dan ik, ik dood en doe herleven, 
ik maak ziek en gezond, niemand kan aan mijn 
macht ontkomen.]'53 Ook in Ezechiël staat er: ‘En 
ik keek en kijk, er kwamen pezen op hen.’54 

3. De dienende engelen openden hun graven en 
injecteerden hen met hun ‘bezielende adems’ en 
zij herleefden. 

4. Zij deden hen op hun voeten staan en zij duwden 

iedereen die straf verdiende in een grote 

uitgeholde plaats die honderd kubit lang en vijftig 

kubit breed was. De ogen van de rechtvaardigen 

zullen getuige zijn van de ondergang die zich niet 

in de Torah van de Heilige, gezegend is Hij, 

verheugd heeft, zoals de Schrift zegt: ‘Zij zullen 

uitgaan en de lijken van hen die tegen mij in 

opstand gekomen zijn zien.’55 (Einde profetie van 

Michaël) 

Hoofdstuk 5 

(P) Getuigenis van Elia 

1. Elia zei: ‘Ik zag vuur en zwavel vanuit de hemel op 
de slechten neerkomen,56 zoals de Schrift zegt: ‘De 
Heer zal het vurige kolen vanuit de hemel op de 
slechten doen regenen.’57 

2. De Heilige, gezegend is Hij, zal de tempel op grote 
afstand van de plaats van voortdurende kwellingen 
verplaatsen zodat de rechtvaardigen het geluid van 
het geschreeuw van de boosdoeners niet zullen 
horen en genade voor hen zouden zoeken. ‘Zij 
zullen zijn alsof zij er nooit geweest waren.’58 

gehakt hebben, want de wapens zullen zij met vuur 
verbrand hebben en dan plunderden zij hen die hen 
geplunderd hebben, en beroofden zij hen die henzelf 
beroven,’ profeteert de Heer (Adonai) JHVH (Elohim).’ 
(S) 

48  Ezechiël 39:12 
49  Sussita, of Hippos in de Decapolis 
50  Zacharia 2:9a 
51  Jesaja 26:20,21; Kom mijn volk, ga uw binnenkamer 

binnen en sluit de deur achter u, verberg u voor korte 
tijd, totdat de woede voorbijgegaan is. Want kijk, JHVH 
komt uit Zijn woonplaats om de slechtheid van de 
bewoners op aarde op hen af te wentelen, dan 
openbaarde de aarde haar bloed en zullen de op haar 
gedoden niet langer verborgen gebleven zijn. (S) 

52  Jellinek ‘in een rivier afdalen’, verwijzend naar de doop,  
53  Deuteronomium 32:39; Kijk nu maar goed dat ik het ben, 

ja ik! Er is geen andere God dan ik! Ik zal gedood hebben 
en het leven gegeven hebben, ik verwondde en zal 
genezen hebben. Er is niemand die uit mijn Hand redt! 

54  Ezechiël 37:8 
55  Jesaja 66:25 
56  Vergelijk ook I Koningen 18:37-39 
57  Psalm 11:6; Op de boosdoeners zal het valstrikken van 

vuur geregend hebben, met zwavel en een gloeiendhete 
wind, de beker die hen ten deel valt. 

58  Obadja 1:15,16; ‘Want de dag van JHVH over alle 
samenlevingen is nabij, wat u zelf deed zal ook met u 
gebeurd zijn. Uw beloning zal op uw eigen hoofd zijn 
teruggekomen. Want net zoals u op mijn heilige berg 
dronk, zo zullen alle samenlevingen voortdurend 
gedronken hebben. Zij dronken, goten het naar binnen en 
waren niet meer zoals zij geweest waren.’ 
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3. Elia zei: ‘Ik zag Abraham, Isaak en Jakob en alle 
rechtvaardigen in een zittende houding en het land 
voor hen was met allerlei soorten heerlijke 
vegetatie ingezaaid. De boom die de Heilige, 
gezegend is Hij, klaargemaakt had stond midden in 
die tuin, zoals de schrift zegt: ‘En langs de oevers 
van de rivier zullen aan beide kanten allerlei 
soorten vruchtbomen groeien, hun bladeren zullen 
nooit verwelken of zal er vrucht aan hen 
ontbreken.’59 

4. Er zullen boten vanaf En-gedi tot aan Eglayim 
komen, weelde en rijkdom voor de rechtvaardigen 
met zich meevoerend.60 

5. Elia zei: ‘Ik zag een grote stad, zowel prachtig als 
imposant uit de hemel waarin zij gebouwd was 
afdalend, zoals de Schrift zegt: ‘Het reeds 
gebouwde Jeruzalem als de stad die er gelieerd aan 
is.'61 Volmaakt geconstrueerd met haar bevolking 
die in haar woont. Zij wordt gepositioneerd door 
drieduizend torens, 20.000 ris62 tussen elke toren. 
Binnen de spanwijdte van elke ris zijn er 25.000 el 

aan smaragden, parels en (andere) juwelen, zoals 
de Schrift zegt: ‘Ik zal uw kantelen met edelstenen 
inleggen.’63 

6. Elia zei: ‘Ik zag de huizen en deuren van de 
rechtvaardigen met hun drempels en kozijnen van 
kostbare stenen vormgegeven. De schatkamers van 
de tempel gingen voor hun deuropeningen open en 
er was Torah en shalom onder hen, zoals de Schrift 
zegt: ‘Al uw kinderen zullen door de heer 
onderwezen zijn [uw kinderen zullen grote vrede 
kennen]’64 

7. Ook staat er: ‘Zij die uw Torah liefhebben hebben 
grote vrede.'65 

8. Ook staat er: ‘Hoe groot is de winst die u 
opgeslagen heeft voor hen die u eerbiedigen.’66 

 
Zo eindigt het boek van Elia, moge de herinnering aan 
hem tot zegen zijn.

 

 
11  Vertaald op basis van de Engelse vertaling van John C. 

Reeves, University of North Carolina at Charlotte. 2005 
www.charlotte.edu 

 
59  Ezechiël 47:12 
60  Naar Ezechiël 49:10; Dan gebeurde het dat er vissers 

vanaf Engedi (bron van het jonge geitje) tot Eneglaim 
(bron van de twee kalfjes) gestaan zullen hebben om hun 
netten uit te werpen, dan zullen daar allerlei soorten vis 
geweest zijn, de vissen zijn net als de vissen in de grote 
zee, onnoemelijk veel. 

61  Psalm 122:3; Jeruzalem is als een stad die in haarzelf 
eensgezind herenigd werd gebouwd. 

62  Volgens de Mishna Yoma 6: ‘Er waren tien tenten vanaf 
Jeruzalem tot de rotsklif, met een afstand van 90 ris 
tussen hen in. Nu gaan er zeven en een halve ris in een 

mijl, zo was de totale afstand twaalf mijl.’ Een ris is dus 
ca. 215 meter. 4300 km. 

63  Jesaja 54:12; ‘Ik maakte uw kantelen van robijn en uw 
poorten van granaatstenen en al uw grensstenen zoals u 
wenst.’ 

64  Jesaja 54:13;  
65  Psalm 119:165; Grote vrede kennen zij die Uw wet 

liefhebben, niets is hun struikelblok. 
66  Psalm 31:20; Hoe groot is de goedheid die U voor de 

godvrezenden koesterde, U werkte Adams zonen tegen, 
ten gunste van wie hun toevlucht bij U zoeken. 


